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أوروبا.. غزة .. والعرب
الس���اح وهدير  عندما تعلو قرقعة 
القاذفات احلربية تخمد آلة العقل، وتتراجع 
احلكمة لتسود احلماقة على سطح سياسة 
عاملية، وصفها الرئيس األسد في مؤمتراته 
الى جانب زواره من الرؤساء واملبعوثني 
املسؤولني املعنيني بأدق وصف حني قال: 
»الديبلوماسية الضبابية، أصبحت هي 
احلالة الس���ائدة، خصوص���ا منذ بداية 
التسعينيات. وهي التي أوصلتنا إلى ما 
نحن عليه اآلن. لقد أخذت املقترحات هي 
التي حتكم العمل السياسي، وليس العمل 
الواقعي املتطابق مع احلقائق املوجودة 

على األرض«.
عام 1914، كان العالم حبيس احتقانات 
سياس���ية ومالي���ة فائقة احلساس���ية 
واخلطورة، وبدل أن يعلو صوت العقاء 
لتجن���ب انزالقات كانت تنذر بكل ما هو 
سيئ، أطلق العنان للحمقى كي يسمعوا 
أصواته���م، دون غيرهم، ف���كان إطاق 
رصاصة واحدة من فوق جسر سراييڤو 
كانت كافية إلشعال حرب عبثية، حرقت 

ودمرت كل شيء.
حماقة صغي���رة، ورصاصة واحدة، 
جعل���ت العالم على ش���فا هاوية انتهت 
بتفكيك اخلافة العثمانية، واقتسام ارثها، 
وفتح األبواب أم���ام صراعات دولية من 

نوع آخر.
لم تستفد أوروبا حينها من الدرس، 
فقد تركت حتت الرماد أحقادها السابقة، 
جذوة حرب أكثر دموية من سابقتها، وكأن 
شاالت الدماء لم ترو غليل طبقة سياسية 
صناعي���ة، لتعود لغة احلمقى من جديد 
تطغى على الساحة السياسية حينذاك، 
وليعود مسلس���ل العنف بأبشع أشكاله 
على يد النازيني األملان، الذين أقسموا على 

تطهير من البشرية من كل األعراق الدخيلة 
على اجلنس اآلري األوروبي النقي.

صحيح أن أوروبا متكنت من القفز فوق 
جراحاتها بعد عام 1945، وأقسمت أال تعود 
إلى حماقاتها الدموية املخجلة، وأطلقت 
بدل ذلك العنان ملناخ من التسامح واحلرية 
واإلبداع اخلاق فكانت اتفاقية روما عام 
1956، التي أسست لاحتاد األوروبي احلالي 

بدوله السبع والعشرين.
ومن دمشق أعلن الرئيس ساركوزي 
وغيره من الرؤساء الذين يزورون العاصمة 
األقدم في التاريخ »بان العالم يتطلع إلى 
أوروبا قوية، موحدة، وقادرة على صنع 

سام يحتاجه العالم اآلن.
ومن نفس امل���كان أيضا قال الرئيس 
األسد »البد أن نسمي األمور مبسمياتها. 
فبالنسبة لنا ما يحصل في غزة هو جرمية 

حرب«.
هل بوس���ع أوروبا التي قفزت فوق 
جراحها، ونس���يت صراعاتها اإلقليمية 
أن تس���مي األمور مبسمياتها على األقل، 
وتعلن أن ما يجري في فلسطني، وليس 
في غزة فقط منذ ستني عاما، هو جرائم 
حرب موصوف���ة، وأن لغة احلمقى هي 
التي تعلو على لغة العقل في السياسة 
العاملية التي تقودها واشنطن وإسرائيل 
منذ تسعينيات القرن املاضي، كما وصفها 
الرئيس األسد في مؤمتراته التي يعقدها 
أثناء وجود أي ضيف لباده وما أكثرهم 
فالعاصمة السورية ال تنام إال وعشرات 
الزوار يؤمونها، ولك���ي يكون للخطاب 
األوروبي مصداقية، ويحظى مبوجبها بثقة 
الضحية قبل اجلاد ترى هل يدرك قادتنا 

نحن العرب إالم أوصلونا اليه؟
هدى العبود 

المطبخ السوري  على الموائد الپولندية 

سيدة سورية تحول منزلها  لمركز تعليم مهن.. مجاني 

عرضت قناة املطبخ الپولندية »كوخنيا 
تي ڤي« قبل ايام حتقيقا مصورا عن املطبخ 
السوري صورته بعثتها في دمشق.  وأظهر 
التحقيق مدى اهتمام السوريني باملطبخ 
الصحي واعتمادهم على املنتجات الطبيعية 
مثل احلمص والع���دس والبرغل وزيت 
الزيتون وقلة استهاكهم للحوم احلمراء 
التي تزيد من أمراض الش���رايني والقلب 
وغيرها مركزا على اعتماد املطبخ السوري 
على البهارات الطبيعي���ة التي ذكر أنها 

تنقي الدم وتسهل الهضم موضحا أن هذا 
املطبخ يتمي���ز بالطعام اللذيذ والصحي 
واملفيد.  يذكر أن دراس���ات علمية كثيرة 
توصلت إل���ى الدور ال���ذي يلعبه غذاء 
الناس في منطقة حوض البحر األبيض 
املتوس���ط، باعتباره يتكون من أطعمة 
صحية ولتنوعه واحتوائه على األسماك 
الزيتون ما  واخلضار والفواكه وزي���ت 
يجعله سببا في تأخير الزهامير وتقليل 

خطر اإلصابة بالسرطان. 

ح���ولت سي���دة من م����دينة الس��ويداء 
منزلها إلى مركز لتعلي���م الف����تيات على 
صناعة اإلكس����سوارات بش���كل مج����اني 

وأقامت عدة دورات في هذا املجال. 
وأرادت منار أبو لطيف صاحبة التجربة 
من خال هذا املشروع الصغير توفير فرص 
عمل لعدد من الفتيات والسيدات الباحثات 
عن التميز وحب االبتكار عبر إتاحة مساحة 
ال متناهية له���ن إلظهار ابداعاتهن وإثبات 
وجودهن من خال صنع شيء متميز وتعلم 

مهنة جديدة. 
وأوضحت أبو لطيف، بحسب »سانا«، 
أنها بدأت مبشروعها منذ بداية العام املاضي 
بالتعاون مع فرع االحتاد العام النس���ائي 
بالسويداء وأنها تستقبل الفتيات الراغبات 
في تعلم صناعة اإلكسسوارات في منزلها 
ضم���ن برنامج يتضم���ن دورات متتابعة 

وبفاصل زمني حوالي األسبوع بني الدورة 
واألخرى يتم فيها مس���اعدة الفتيات على 
شراء القطعة الازمة لتصنيع اإلكسسوارات 
وتدريبهن على تنفيذ تصاميم تناسب كل 
قطعة على حدة الس���تخدام ما يصنع في 
املنزل من حقائب وثياب لألطفال والكبار 
وكل ما يتعلق بتجهيز العرائس والرس���م 

على الزجاج. 
من جهت���ه لفت د.واثق أبوعمر الباحث 
في دراسات اجلدوى االقتصادية إلى أن هذا 
املشروع يصنف ضمن املشروعات الصغيرة 
أو كثيفة العمالة التي تشغل عددا ال بأس 
به من األي���دي العاملة والذي يس���هم في 
عملية تنمي���ة املجتمع احمللي كونها نوعا 
من األعمال وامله���ارات اليدوية التي ميكن 
للم���رأة إتقانها وإظه���ار املخزون اجلمالي 

واإلبداعي بداخلها.

عالسريعشاميات

معناكونوا وزيرة االقتصاد تتخلى
عن اختصاصاتها للمحافظين

بروين إبراهيم 
أص���درت د.ملي���اء عاصي وزيرة 
االقتص���اد ق���رارا عه���دت مبوجبه 
للمحافظني ببعض االختصاصات التي 
يعود أمر البت فيها إلى الوزيرة وفق 
القوانني واألنظمة وكل في محافظته، 
واملتعلقة مبنح تراخيص مادة غاز 
البوتان ومهنة بيع الزيوت املعدنية 
والش���حوم من قبل فرع احملروقات 
في احملافظات ومنح موافقات إلنشاء 
مخابز وتنانير وصاجات سياحية من 
مجالس املدن وموافقات على تطوير 

املخابز التموينية.
ول���م تغفل الوزيرة ف���ي قرارها 
منح املوافقة عل���ى النقل أو الندب 
أو اإلعارة للعاملني ومنح تعويض 
التسلم والتسليم ملدة شهر ثان. وكذلك 
إمكانية منح االجازات اخلاصة با أجر 
وفق أحكام القانون األساسي للعاملني 
بالدولة رقم 50 لعام 2004 للعاملني في 
مديريات التجارة، الى جانب التفويض 
مبنح العاملني الترفيع النظامي على 
أن تتم كل هذه اخلطوات ومن ثم تعلم 

الوزارة لتكون بالصورة.
وفي هذا اإلطار أصدرت الوزيرة 
ق���رارا بتفوي���ض م���دراء التجارة 
واالقتصاد في احملافظات باختصاصات 
من قبيل منح تفويض االنتقال املقطوع 
وصرف البدل النقدي لإلجازات اإلدارية 
غير املستعملة ومنح السلف النقدية 
على األجر للعاملني ومنح تفويض 
الرقابة التموينية ومنح املوافقة على 
العاملني باملسابقات املعلن  اشتراك 
عنها والتحقيق بالشكاوى اخلاصة 
بحماية امللكية التجارية والصناعية 
احملالة إليها وتنظيم الضبوط الازمة 
بحق املخالفني وإحالتهم إلى النيابة 

العامة.

جهاد التركي
توقع وزير الزراعة الس����وري أن يتخطى إنتاج باده من القمح لهذا 
املوس����م 4 مايني طن. ونقلت صحيفة البعث عن الوزير عادل س����فر ان 
»مؤشرات اإلنتاج األولية لكافة احملاصيل االستراتيجية واألساسية في 
املساحات املروية والبعلية تبشر مبوسم زراعي ممتاز وأن موسم القمح 

احلالي يعد األفضل منذ خمس سنوات«.
وأوضح س����فر أن واقع الزراعات الش����توية مبا فيها البادية يعكس 

استقرارها ومتيز حالتها ومنوها وأن الزراعات البعلية في بعض املناطق 
أفضل من املروية وهذا مؤشر ممتاز ملوسم زراعي غير عادي. وقال »إن 
الع����ام 2010 هو عام دعم احملاصيل الزراعية وأن����ه مت البدء باإلجراءات 
التنفيذي����ة لدعم حزمة محاصيل زراعية مبا فيها احلمضيات والزيتون 
بع����د أن مت إدراجهما في صندوق الدع����م الزراعي«. وأضاف أنه مت رصد 
مبلغ 34 مليار ل.س لدعم احملاصيل الزراعية كالبطاطا والبندورة والذرة 

الصفراء واحلمضيات والزيتون.

4 ماليين طن إنتاج القمح المتوقع للعام الحالي 

قصر العظم.. درة العمارة الدمشقية
م 1749، وجند لبنائه  ه مسعد باشا العظم، والي دمشق عا قصر العظم.. محد مهم معالم دمشق القدمية ومن مروع ومجمل املعالم اإلسالمية، بنا
ه املفوض  ن الدمشقية واإلسالمية. اتخذ م في بنائه منواع الفنو ل في دمش�ق، واس�تغرق العمل في القصر ثالث سنوات واس�تخد ممهر الصناع والعما
ل 1920. اشترته احلكومة الفرنس�ية من ورثته وحولته هلى معهد للدراسات العلمية. تعرض القصر  الس�امي الفرنس�ي مقرا إلقامته في بداية االحتال
م 1925، ومت ترميم قصر العظم بعد ذلك ليصبح من مجمل ومروع القصور ومنوذج  ن الثورة السورية عا ل القصف الفرنسي لدمشق هبا ألضرار كبيرة خال

حي لفن العمارة الدمشقية العريقة.

المدير التنفيذي للبورصة توقع وصول عدد الشركات المدرجة إلى 20 في 2010 وانتقد تمركز ملكية األسهم في أيدي قلة من المساهمين

سوق دمشق لألوراق المالية حققت إيجابيات لم تكن متوقعة في سنتها األولى
بعد عام على انطاقتها املتأخرة، قال املدير 
التنفيذي لس����وق دمشق لألوراق املالية محمد 
جلياتي إن السوق وضمن اإلمكانات احلالية 
حققت خال السنة األولى من إنشائها إيجابيات 
لم تكن متوقعة. وق����ال جلياتي في تصريح 
لسيريانيوز أنه »على الرغم من أن سوق دمشق 
لألوراق املالية متر مبرحلة انتقالية فإن وضعها 
اآلن مقبول، وحققت خال سنتها األولى إيجابيات 
لم تكن متوقعة أهمها حتقيق عدالة تس����عير 
أسهم الشركات املطروحة للتداول، األمر الذي 
خفض من تع����رض املواطن للغنب والغش من 
قبل شركات الوساطة في بيع وشراء األسهم«، 
مشيرا إلى أن »من املتوقع وصول عدد الشركات 
املدرجة في الس����وق خال الع����ام 2010 إلى 20 

شركة مساهمة«.
وعن أحجام التداول املنخفضة واملتذبذبة التي 
شهدتها تداوالت السوق خال عامها األول، قال 
جلياتي إن »أحجام التداول التي حققتها السوق 
خال السنة املاضية تفوق أحجام التداول التي 
حققتها األسواق املالية في الدول املجاروة«، مشيرا 
إلى أن »تذبذب أحجام التداول هو سمة مشتركة 

جلميع األس����واق املالية العاملية«. وتشهد قيم 
التداول في السوق ارتفاعا وانخفاضا مضطربا 
حيث بلغت التداوالت في إحدى اجللس����ات في 
فبراير املاضي نح����و 105.7 مايني ليرة وهي 
أعلى قيمة تداول تصلها منذ إطاقها، في حني 
سجلت في جلسة الثاثاء املاضي تداوال قيمته 

3.6 مايني ليرة فقط.
وهو ما برره جليات����ي أن »انخفاض قيم 
التداول يعود إلى أن املواطن السوري اعتاد على 
شراء األسهم للحصول على العائد السنوي وليس 
املضاربة التي قد حتدث هوة كبيرة في األسعار 
ما يؤدي إلى خسارات كبيرة تلحق الضرر األكبر 
بأصحاب األسهم املطروحة للتداول«، الفتا إلى أن 
»سوق دمشق تعاني من متركز ملكية األسهم في 
ايدي أعداد قليلة من املساهمني«. وعن احللول 
التي متكن من النهوض بالسوق من حيث قيم 
وأحجام التداول، قال املدير التنفيذي للس����وق 
محمد جلياتي إن »زيادة عدد الشركات املدرجة 
بالسوق هي الركيزة األساسية للنهوض بالسوق، 
وخاصة شركات التطوير العقاري التي تسهم 
بدخولها إلى السوق في زيادة رأسمالها وبالتالي 

قيامها مبش����اريع عقارية تعود بالفائدة على 
املواطنني ذوي الدخل احملدود«. وأشار جلياتي 
إلى أن »مشروع تعديل قانون الشركات يعتبر 
خطوة مهمة لدعم سوق األوراق املالية والسيما 
تخفيض القيمة االس����مية للسهم من 500 ليرة 
إلى ال� 100 ليرة«، مش����يرا إل����ى أن »انخفاض 
القيمة االسمية للسهم يؤدي إلى انخفاض قيمته 

السوقية وبالتالي ارتفاع حجم التداول«.
ويذكر ان سوق دمشق لألوراق املالية افتتح 
في 10 مارس عام 2009، حيث يصل عدد الشركات 
املدرجة في السوق حاليا 12 شركة إضافة إلى 14 
شركة خدمات ووساطة مالية. وحتسب القيمة 
االسمية للسهم حني تأسيس الشركة وذلك بقسمة 

رأسمال الشركة على وحدات األسهم.
وأحدثت سوق دمشق لألوراق املالية مبوجب 
املرسوم التش����ريعي رقم 55 لعام 2006 كجهة 
تهدف إلى توفير املناخ املناسب لتسهيل استثمار 
األموال وتوظيفها وتأمني رؤوس األموال الازمة 
لتوسيع النشاط االقتصادي، وبدأ التداول في 
السوق في ال� 10 من مارس العام املاضي بثاث 
جلسات أسبوعية االثنني والثاثاء واخلميس.

جانب من تداوالت 
البورصة في دمشق


